
Po zAslouženém trestu dává
hosPodin své Požehnání
Jeho synů bude jako kdysi, jeho pospo-
litost přede mnou obstojí. Všechny
jeho utlačovatele ztrestám.

Jeremjáš 30,20
Jak je Bůh jiný, než bychom si koli-
krát přáli! Kdyby byl Bůh podle lid-
ských představ, byl by podobný hod-
nému štědrému stařečkovi, který
nám jen rozdává dobré věci a nehle-
dí na to, jak žijeme. Kdyby byl Bůh

podle lidských představ, plnil by
nám všechna naše možná i nemož-
ná přání, zahrnoval by nás požehná-
ním a tolerantně by přivíral své oči
před naší svévolí, pýchou a všelija-
kým projevem našeho hříchu. 
Jenže Bůh takový není. Je svatý, tři-
krát svatý, svrchovaný Pán všeho
vesmíru i našich životů. Je to Bůh,
který s námi má dobré záměry, ale
zároveň nebude mlčet k naší vzpou-
ře, pýše, k našemu modlářské-
mu uctívání sebe samých, našich
tužeb, jiných lidí či věcí okolo nás.
On je svatý Bůh a svoji slávu niko-
mu nedá.
Jak těžko se nám, individualistům,
zaměřeným na sebe, přijímá Boží
dokonalá svatost, svrchovanost a
autorita nad našimi životy. On je
Bůh a ne my. Ano, on je také milují-
cí Otec, který nás chce zahrnout
svojí láskou, ale zároveň nás jako
správný otec musí někdy i trestat,
napomínat a vychovávat (Žd 12,6).
Touto bolestivou zkušeností si mu-
sel projít i starozákonní Izrael. Když
se odvrátili od uctívání Hospodina a
sloužili modlám, když odmítali žít
podle dobrého Božího zákona a ko-
nali zlo, když nechtěli slyšet opako-
vaná varování z úst proroků, musel

přijít Boží trest. Prorok Jeremjáš
mluví o těžké ráně a veliké bolesti,
kterou jim Bůh způsobil. Musel pro
množství jejich nepravostí, pro jejich
nesčíslné hříchy (Jr 30,15).
To ovšem není konec. Díky Bohu za
to, že je nejen svatý a spravedlivý,
ale také plný milosrdenství a slito-
vání. Díky za jeho milost, která vítě-
zí nad soudem. On slíbil plačícím
zajatcům, že se jednoho dne vrátí
zpátky domů. On je Bůh, který
trestá hřích, ale také hojí rány. Sli-
buje svému lidu, že ho obnoví, že
mu znovu navrátí radost a píseň
chvály, požehnání a pokoj. Oni
budou jeho lidem a on bude jejich
Bohem (Jr 30,22).
Buďme vděční za Pána Ježíše Krista,
který na sebe vzal trest za náš hřích,
aby mohl obnovit a požehnat i náš
život. Obraťme se k němu v pokání
a spolehněme se na jeho nezaslou-
ženou milost. Radujme se z jeho lás-
ky a přijetí. A zároveň nezapomíne-
jme, že ten, který nás miluje, je Bůh
svatý a žárlivě milující. Proto mu
služme s věrností a oddaností. On
nám k tomu dává sílu svého Ducha. 

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru
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Poselství k neděli estomihi

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby
tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu,
abych vám připravil místo. A odejdu-li,
abych vám připravil místo, opět přijdu
a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde
jsem já.“

Jan 14,1-3
Jsou to vlastně slova, kterými se
Ježíš se svými učedníky loučil. Vy-
slovil je v posledním týdnu svého
pozemského života. Nějakou dobu
už věděl, že mu do konce pozem-
ského života zbývá jen několik

málo dní. Přirozeně, že v takové
chvíli chcete svým nejbližším uká-
zat něco důležitého, proto se Ježíš
snažil své učedníky v jejich víře
povzbudit a posílit. Říká jim tam: A
cestu, kam jdu, znáte. (J 14,4)
Milí přátelé, bratři a sestry, jak se to
může stát, že člověk ví, kam z toho-
to světa odchází? Čím to je, že i ve
chvílích, kdy odkládá úplně všech-
no, co má, tedy čím celý život byl a
čím ještě je, lze zakoušet hluboký
pokoj? A nejenom to. Kde se rodí
důvěra, ba dokonce jistota, že i ten
můj život Bůh přijme do své slávy?

Ani učedníci v tom hned neměli
jasno. Jinak reagoval učedník Filip,
jinak reagoval Tomáš, jinak reago-
vali ostatní. Jak je to s námi? Jak my
sami rozumíme slovům Ježíše Kris-
ta, že člověk, pokud věří v Boha, se
ani při odchodu z tohoto světa
nemusí bát. Komu vlastně Ježíš při-
pravuje v nebi konkrétní místo?
Nejenom učedníci, ale i my ve slo-
vech Ježíše Krista občas tápeme.
Spoléháme totiž až příliš často sami
na sebe. A to dokonce i jako věřící
lidé. Jako by to snad byly naše

Ježíšova slova na rozloučenou

Zimbabwe je jednou ze zemí, kde má ekumena dlouhou tradici. První
mezidenominační modlitební setkání se uskutečnilo v metodistické círk-
vi už v roce 1962.  Převážně ve velkých městech se sestry scházely k mod-
litebním schůzkám ve svých domovech. Většinou byla zastoupena Cír-
kev anglikánská, metodistická, sjednocená metodistická, římskokatolic-
ká, holandská reformovaná, Armáda spásy, Církev Kristova a Nezávislá
africká církev. Tyto ženy měly silný smysl pro rozpoznání potřeb žen a
dětí při rozpadu jejich rodin a hledaly způsob, jak jim poskytnout potřeb-
nou podporu. 
S růstem církví a účastí žen na setkáních přišla i potřeba stálého místa
konání. S podporou reverenda Kachidzy z metodistické církve, který byl
v té době generálním tajemníkem Biblického sdružení Zimbabwe, byla
od roku 1967 poskytnuta ženám kancelář. Setkávaly se zde jednou měsíč-
ně bez ohledu na denominaci. Byl zaznamenán velký rozvoj SDM jak 
v církvích, tak i ve školách, univerzitách a v dívčích a ženských organiza-
cích. Každoročně ženy podávají zprávu mezinárodnímu výboru SDM. 
S vděčností jsou připomínány předchůdkyně, které se zasloužily o usku-
tečnění tohoto přínosného hnutí. 
Bibli do Zimbabwe přinesli Britové, kteří obyvatele seznámili s křesťan-
stvím. Postavili školy, nemocnice, továrny, kostely a vybudovali infra-
strukturu, která je používána dodnes. Misionářské církve potřebovaly
podporu kolonizátorské vlády, aby mohly uskutečňovat svoji důležitou
práci, především v oblasti vzdělání a zdravotnictví. V 60. letech 20. století
se některé církve postavily na stranu černošské většiny. Po vyhlášení
nezávislosti v roce 1980 měly církve vysoká očekávání. Následující vývoj
však zdravotnické a vzdělávací instituce těchto církví spíš poškodil.
Zimbabwe má s 91 procenty jednu z nejvyšších gramotností v Africe. 
V roce 1980 prohlásila vláda vzdělání za jedno ze základních lidských
práv. Byly zakládány školy různých zaměření. Do 4. třídy základní školy
je docházka povinná. Další vzdělávání však není zdarma. V Zimbabwe je
13 univerzit, 4 z nich jsou soukromé a přidružené k církvím. Pro venkov-
ské děti je však často studium nedostupné. Školy jsou velmi daleko a
rodiče nemohou platit poplatky.
V současné době je země velmi zadlužená, 6,5 milionů obyvatel je odká-
záno na potravinovou pomoc. Centrální oblasti trpí už několik let nedo-
statkem vody, což má dopad na možnost samozásobování potravinami.
Velkým problémem, stejně jako v mnoha jiných zemích, je nákaza virem
HIV. V posledních letech se naštěstí daří počet nakažených snižovat. Čet-
ný je výskyt tyfu, cholery a tuberkulózy. Průměrný věk dožití je 39 let,
nižší je u mužů. Země se potýká s nedostatkem léků a všeobecně s nedo-
statkem financí ve zdravotnických zařízeních (vybavení, personál).
I letos máte možnost se připojit k mnoha lidem ve více než 170 zemích
světa, kteří budou Světový den modliteb (SDM) první pátek v březnu – 
6. března 2020 – prožívat, slavit a přispívat tentokrát ke zlepšení života
Zimbabwe. Letošní obrázek na pohlednici nakreslilo děvčátko ze školy 
v Tengenenge. Tuto školu a nadané děti z ní podporuje nezisková orga-
nizace Klub přátel Tengenenge a jihočeská diecéze .V roce 2020 se k nim
chceme přidat svou sbírkou i my. Český výbor Světového dne modliteb
navázal kontakt s exvelvyslankyní v Zimbabwe, dr. Marií Ingrovou, která
školu v Tengenenge zaštiťuje. 
Máte-li zájem o materiály Světového dne modliteb, můžete si o ně napsat
na mailovou adresu: naina@seznam.cz nebo na adresu naší redakce uve-
denou v tiráži. Pokud chcete lidem v Zimbabwe finančně pomoci, číslo
účtu Světového dne modliteb je: 277659668/0300.

Helena Bastlová

světový den modliteb
letos podpoří zimbabwe

Dokončení na str. 2

Ministerstvo kultury převezme péči o Památník ticha v pražských Bubnech, který při-
pomíná transporty českých Židů do Terezína za druhé světové války. Na Twitteru to
oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek. O konkrétní formě, jak stát památník pře-
vezme, bude ministr jednat s jeho zakladatelem Pavlem Štinglem. Filmový dokumen-
tarista a ředitel obecně prospěšné společnosti Památník Šoa Praha Pavel Štingl přišel
před lety s myšlenkou na přebudování nepoužívaného nádraží Praha-Bubny na
Památník ticha. Památník nemá být jen pietním místem, měl by zde vzniknout vedle
stálé expozice prostor pro sezonní projekty a vzdělávací centrum. 
Symbolicky prvním krokem přestavby železniční stanice bylo v roce 2015 odhalení
sochy Aleše Veselého, která nahrazuje obvyklý význam základního kamene. Má podobu koleje směřující k nebi.
Pavel Štingl řekl Deníku N, že v projektu pokračovat nechce. Stát i hlavní město podle něj přistupují k věci nesystémově, pro-
blémem pro fungování památníku je i chátrající budova nádraží. Pavel Štingl řekl, že pokud si stát nebo město památník nepře-
vezmou, s jeho provozováním skončí. 
„Památník ticha v Bubnech musí být zachráněn! Po jednání se zástupci Prahy a dohodě s premiérem Andrejem Babišem Pa-
mátník ticha převezme stát = ministerstvo kultury,“ uvedl na Twitteru Lubomír Zaorálek. S Pavlem Štinglem se chce dohod-
nout na konkrétní formě převzetí památníku a s Andrejem Babišem na zajištění financí pro jeho provoz.
Z nádraží Bubny byly za druhé světové války vypravovány židovské transporty. V roce 1945 odsud při odsunu odjížděli praž-
ští Němci. www.krestandnes.cz
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z církví doma i ve světě
lidé možná Budou Při sčítání lidu
oPět vyPlňovAt údAJe o náBoženství
Český statistický úřad (ČSÚ) asi bude při sčítání lidu v příštím roce opět zjiš-
ťovat, jakého jsou lidé náboženského vyznání. Ve vládní předloze zákona 
s tím nepočítal, poslanci to ale nejspíš do normy zařadí. Naznačilo to jedná-
ní výboru pro veřejnou správu. Lidé by údaj nadále vyplňovali nepovinně.
Absenci rubriky, která se týká víry, kritizoval poslanec opoziční ODS Mar-
tin Baxa. Podle něj není logické přijít o data, která se zjišťovala při předcho-
zích třech sčítáních. "Chceme ztratit druh informace, který jiným způsobem
získat nemůžeme," uvedl.
Předseda ČSÚ Marek Rojíček absenci dotazu zdůvodňoval tím, že při minu-
lém sčítání na něj odpověděla jen zhruba polovina lidí. Pro mnohé z nich to
byla otázka citlivá a řada lidí uváděla "zcela nesmyslné vyznání". Proti opě-
tovnému zařazení otázky do dotazování byla podle Rojíčka zejména Řím-
skokatolická církev. Pro pirátského poslance Ondřeje Profanta by měl být
právě toto důvod k opětovnému zařazení dotazu.
Sčítání lidu se koná jednou za deset let. K novinkám patří to, že lidé budou
odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat statistici získají 
z registrů. Zatímco v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tentokrát
by měli podle vládního návrhu zadávat 27 údajů do dvou listů. Formuláře
budou moci snadno vyplnit elektronicky. Tiskopisy v papírové formě do-
ručí sčítací komisaři pouze lidem, kteří informace elektronicky neodešlou.
Cenzus se bude týkat údajů platných k půlnoci z 26. na 27. března 2021. Na
odeslání elektronických formulářů budou mít lidé čas do 9. dubna 2021,
tedy dva týdny. Poté bude následovat "terénní došetření". Při něm sčítací
komisaři doručí papírové tiskopisy do domácností, které se nesečetly přes
počítač. Údaje z registrů si pak vezmou v červenci.
Sčítání má od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 miliardy korun. Minulý cen-
zus vyšel na 2,27 miliardy korun. Statistici ale uvádějí, že úspora bude pěti-
nová vzhledem k inflaci a využití registrů.

podle ČTK

volBu durynského PremiérA hlAsy Afd kritizuJí i němečtí židé
Kritikou po zvolení prvního ministerského předsedy v některé z němec-
kých spolkových zemí hlasy Alternativy pro Německo (AfD) nešetří němec-
ké židovské organizace. Mluví o potvrzení svých nejhorších obav. Objevují
se také srovnání s dobou, kdy se vlády v Německu ujali nacisté. 
Premiérem východoněmeckého Durynska se 5. února díky podpoře svo-
bodných demokratů (FDP), křesťanských demokratů (CDU) a AfD překva-
pivě stal Thomas Kemmerich (FDP). 
"Výsledek volby ministerského předsedy v Durynsku je pro nás potvrzením
našich nejhorších obav," uvedla v prohlášení židovská obec v Durynsku.
Společné hlasování politiků CDU, FDP a AfD považuje za porušení dosa-
vadního tabu. "Co se dnes stalo skutečností, musí se stát znovu nemyslitel-
ným," poznamenala k hlasování dvojice tradičních stran s uskupením, jehož
někteří politici nechvalně prosluli kontroverzními výroky o době nacismu a
holokaustu. Šéf durynské AfD Björn Höcke například kritizoval stavbu pa-
mátníku holokaustu v Berlíně. 
"Durynsko by mělo zůstat domovem židovského života," uvedl šéf tam-
ní židovské obce Reinhard Schramm. "To bude s vládou zvolenou pra-
vicově extremistickými silami stále těžší, ne-li nemožný úkol," vyjádřil
své obavy.

podle www.christnet.eu

zásluhy, které otevřou brány věč-
nosti. Kolik upřímně věřících lidí
stále znovu a znovu propadá
úzkosti a strachu, že mě nakonec
svatý Bůh odmítne. Není divu,
vždyť i mně se toho v životě tolik
nepovedlo. Vždyť i já jsem ve víře a
v životě opakovaně zklamal, selhal,
zhřešil. Snažím se to tedy nějak pře-
bít. Snažím se své nedostatky pře-
konat. A tak mě má mysl přivede
na cestu horlivých náboženských
výkonů. V tom ale není onen pokoj,
o kterém Ježíš mluvil. Je to naopak
zvyšující se úzkost a neklid, že se
mi do nebe i přes opakovaně vyna-
ložené úsilí dojít nepodaří. 

Zeptejme se tedy ještě jednou, čím
to je, že ve chvílích, kdy člověk
odkládá úplně všechno, dokonce i
ten svůj život, může zakoušet smí-
ření s Bohem?
Jedinou pravdou, jedinou cestou a
skutečným životem je nakonec Ježíš
sám. A do Ježíše je třeba se skrze
víru obléknout. Své vlastní přiroze-
né šaty odložit a obléknout doko-
nalost Ježíše Krista. Kolik lidí zůstá-
vá smutných z toho, že se jim vlast-
ní život nedaří napravit. Stále
znovu a znovu se objevují nějaké
jeho vady. Díky Bohu, že člověk to-
to vše může odložit a skrze víru při-
jmout zásluhy Spasitele světa. Bůh
pak na lidský život hledí jinak.

Místo našich selhání vidí dokona-
lost Ježíše Krista. A v tom je záruka.
A v tom se pak ukrývá i hluboký
Boží pokoj.
A tak si dnes před oči vkládáme
slova naděje. I naší nadějí je skuteč-
nost, že i když se nám v životě
leccos nepovedlo, Ježíši Kristu se to
povedlo. O to víc se ho držme.
Vždyť přece nakonec zvítězil neje-
nom nad hříchem, ale i nad smrtí i
nad peklem. 
Proto si na závěr připomeňme jeho
slova z knihy Zjevení Janovo: Ježíš
řekl: drž se toho, co máš, aby tě nikdo
nepřipravil o vavřín vítěze. (Zj 3,11)
Amen.

Petr Grulich

Ježíšova slova na rozloučenou
Dokončení ze str. 1

Lidská slova jsou znamení, kterým dodává význam a
emocionální náboj naše lidské společenství svými vzta-
hy a svou kulturou. Podobně i různé symboly dostáva-
jí svou náplň společenskou situací a dobou, ve které
jsou vnímány. S vývojem doby, naší kultury a spole-
čenské situace, se význam symbolů mění. To je dnes
možné vidět na vnímání sovětského tanku, který byl
prezentován jako symbol osvobození Prahy na konci
války. Tank nezachránilo ani jeho přemalování na rů-
žovo, ale musel pryč. Za totality se nesmělo mluvit o
podílu jednotek generála Vlasova na osvobození Prahy
od nacistického vojska. Protože dnes je obecně známo,
jak se tyto dobře vyzbrojené jednotky náhle postavily
proti své dřívější nacistické koalici, začal vadit pomník
maršála Koněva jako symbolu osvobození. A to tím
více, když se veřejnost postupně dozvídá o jeho roli při
krvavém potlačení maďarského protikomunistického
povstání v roce 1956, stavby Berlínské zdi (1961) a do-
hledem nad vojenským průzkumem před invazí do
Československa v roce 1968. Dříve symbol Koněvova
pomníku nevadil, ale doba se změnila, byla zveřejněna
nová historická fakta a symbol začal řadě lidí vadit. 
Celá tato problematika naznačuje, že v 21. století je
třeba se symboly zacházet s velkou obezřetností. Dneš-
ní evropská kultura je postavena na snaze o maximální
toleranci a snaze o dodržování nenásilných způsobů
jednání. V Evropě se nepoužívá trest smrti a také fyzic-
ké tresty jsou zakázány. Je zde patrná snaha o nenásil-
né řešení konfliktů, která vyplývá ze zápasu lidstva o
zachování míru. Symbolickými příklady se stávají
osoby, které nenásilným bojem dosáhly mimořádných
úspěchů. Jedním z nich je indický vůdce v zápase proti
kolonialismu Mahátma Ghándí a jiným např. protes-
tantský pastor Martin Luther King v zápase o rovno-
právnost barevného obyvatelstva v USA. V dnešní do-
bě jsou společensky přijatelné symboly nenásilí, a na-
opak symboly násilí a útlaku jsou odmítány.
Podobně je dnes jazyk očišťován od výrazů, které 
postupně získaly konotaci násilnictví, vraždění a půso-
bení utrpení druhých. Historii již nemůžeme přepsat, 
i když i o to se někdy lidé snaží, ale můžeme čistit dneš-
ní řeč. V křesťanské misii je o tom vedena velká disku-
se a nejrůznější církevní misie se zbavují jazyka připo-
mínajícího násilí. Jedním ze slov, které je dnes opouště-
no je slovo „crusade“ (tažení, kampaň) a „crusader“
(zarytý bojovník, křižák). Tato slova, možná kdysi chá-
paná zcela jinak, jsou dnes vnímána na pozadí násil-
ných křižáckých výprav do Svaté země. Ve snaze osvo-
bodit Kristův hrob se hrnula do Svaté země vojska, za
kterými zůstávalo mnoho utrpení a smrt. Některé mi-
sijní společnosti, byť chápaly „crusade“ ve smyslu du-

chovním, opouštějí od užívání tohoto slova, které má
stále jistou negativní konotaci. Lidské slovo totiž nemá
pouze svou denotaci – slovníkový význam, ale má také
svou konotaci – subjektivní a emocionální význam.
Kdo komunikuje, musí si být tohoto faktu v sociální
komunikaci vědom. V určitém prostředí je možné ně-
které slovo použít a v jiné skupině obyvatel může stej-
né slovo působit zranění či vyvolávat hněv.
V poslední době se začalo z misijních dokumentů vyřa-
zovat slovo „target“ (terč, ale také ve významu cíl a
plán) a „targeting“ (vybrat si někoho za terč, zacílit na
někoho). Slovo, které může být zcela nevinné, ale 
v určitých kontextech získává konotaci ve smyslu
„udělat si z někoho terč“ a „mířit na někoho“. I děti při
hře učíme, aby ani hračkou v podobě dětské pistolky
nemířily na druhého člověka. Ani křesťané nemají na
druhé mířit a dělat si z nich terč. Evangelizaci je možné
vyjádřit mnoha jinými vhodnějšími způsoby než při-
pomínat střelbu na terč. Dnes se na příklad přestává
říkat, že do nějaké geografické lokality církev přinesla
Ježíše. Vždyť Ježíš tam už dávno byl. Vždyť tam už
dávno před námi trpěl s trpícími, utlačovanými a umí-
rajícími. Církev tam může pouze přinášet evangelium,
lásku, praktickou pomoc a tím zvěstovat Ježíšovu pří-
tomnost. Ježíšova duchovní přítomnost, jako pokračo-
vání Missio Dei tam už dávno byla.
Dnes je třeba provádět očistu lidské řeči tak, abychom
nesnižovali důstojnost člověka jako Božího stvoření,
abychom neodrazovali od svěřeného poselství a aby-
chom se jako církev jasně distancovali od všeho násilí.
Historický obraz církve v dějinách přináší na povrch
mnoho krásného, povzbuzujícího, ale jsou tam také
kapitoly temné, hrůzné a násilné. Žel, historická fakta
se již nedají změnit. Jedno ale dnes udělat můžeme.
Smíme se distancovat od všeho, co navazuje na násilí a
války a třeba je i propaguje. To můžeme zohlednit při
psaní různých dokumentů, při veřejných proslovech a
vytváření pomníků pro současnou dobu. Naše doba
potřebuje symboly jako vzory hodné následování nebo
také symboly varovné, které komunikují dnešnímu
člověku – „touto cestou už nechoďme, abychom neo-
pakovali chyby minulosti“. Dnes vytvářené a vztyčo-
vané symboly by měly mít v sobě poselství, které něco
komunikuje i sekulární společnosti. I naše země dnes
potřebuje místo symbolů násilí, symboly smíření a oči-
stu jazyka veřejných projevů a homilií. To je možné
doporučit všem, kteří hovoří v křesťanských církvích,
ve školách, v médiích i v arénách politických zápasů.
„Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou
nazváni Božími syny“ (Mt 5,9 ČSP).

Pavel Černý

očista řeči a symbolů

tak dobrá.“ Na protestantských teo-
logických fakultách v Paříži a v Mon-
pellier si tenkrát, připomeňme, stu-
denti vymínili, že součástí studijních
osnov bude stáž u některého ze svě-
tových revolučních hnutí. Prof.
Pavel Filipi danou reformu studia
prohlásil rovnou za „odstrašující
příklad studijních reforem“, prof.
Luděk Brož programovému titulu
knihy prof. G. Casalise z pařížské
fakulty „Správné myšlenky nepada-
jí z nebe“ (což byl citát z Mao Ce
Tunga, který celý zněl: „Správné
myšlenky nepadají z nebe, nýbrž

rodí se ze společenské praxe.“) veřej-
ně oponoval: „Domnívám se nao-
pak, že správné myšlenky (visí 
v určité době ve vzduchu čili) z nebe
padají.“ Prof. Molnár rezervovaně
konstatoval: „Studenti vždycky po-
žadovali reformy“ (tj. reformy stu-
dia).  
Útoků „neoklukokracie“ (termín
pochází od filmového kritika Jiřího
Cieslara, odkazuje na „klukokracii“
jakožto tupovládu stalinských stu-
dentů na tuzemských vysokých ško-
lách v 50. letech a označuje její mo-
derní obdoby prostřednictvím aka-

demických senátů a nátlakových
skupin u nás i jinde) nakonec ze tří
badatelů/myslitelů zabývajících se
dějinami náboženských mentalit
(Molnára, Scrutona a Delumeaua)
zůstal ušetřen pouze Jean Delu-
meau. A ze všech tří se právě on 
s odstupem dožil nejvyššího věku.
Pomohla mu přirozená kondice a
odolnost? Nebo jej navíc ochránilo,
že ač burcoval a provokoval podob-
ně jako Amedeo Molnár a Roger
Scruton, činil tak v prostředí převáž-
ně katolickém? 

František Schilla

„Ale lidi zůstali stejný!“ – Frontálně kontroval prof. Amedeo Molnár
(23.1.1923 – 31.1.1990) po mém konstatování, že Kartágo přece padlo a bylo
do základů vyvráceno (takže, ergo kladívko, pro duchovní zápasy církevní-
ho otce Augustina, který o pár století později působil tamtéž, zůstalo veliči-
nou irelevantní).
„Ale lidi zůstali stejný!“ – Citované diktum zaznělo (dovozuji zpětně ze stu-
dijního indexu) v květnu 1976 při mém přezkoušení z církevních dějin. Prof.
Molnár jím dal výhost vulgarizovaně marxistickému pojetí historie (jež jsem
si přinesl z gymnázia) a přihlásil se k tzv. „dějinám mentalit“, jak je v daném
oboru zavedl a prosadil jeho francouzský vrstevník a katolický kolega Jean
Delumeau (18.6.1923 – 13.1.2020).
Vedle sdílených východisek se nejednou překrýval také Delumeauův a
Molnárův pracovní záběr. Delumeauova díla (zejména klíčový opus Strach
na západě, jehož originál vyšel roku 1978) prof. Molnár citoval na přednáš-
kách „v reálném čase“. (Česky začaly Delumeauovy knihy vycházet od po-
loviny 90. let 20. století.) 
Knihou Our Church (česky: Naše církev) odvedl v závěru života kus solid-
ní práce na poli dějin náboženských mentalit všestranný britský/anglikán-
ský myslitel Roger Scruton (27.2.1944 – 12.1.2020). Dokládá zde mimo jiné,
že nechuť k utopiím je anglikanismu natolik vlastní, že (mírně vyjádřeno)
dvakrát neoblibuje novozákonní knihu Zjevení. (Scrutonem vyhmátnuté
specifikum, dodejme, vedlo v anglosaské oblasti k opakované či řetězové
reakci ve formě hnutí, jež se knihy Zjevení ve zvýšené míře dovolávají.) Nad
nejednou Scrutonovou elegantní formulací (třeba že „hormony jednoho
panovníka“ zašmodrchaly církevní dějiny) jsem si spontánně vybavil bra-
vurní řečnické výkony prof. Molnára při přednáškách ve velkém sále 
v Jungmannově ulici …  (Ke Scrutonově knize Our Church viz blíže článek
Mezi loajální lhostejností a znovu-okouzlením, ET-KJ 34/2015.)
Vedle východisek, pracovního záběru a vytříbeného estétství spojoval prof.
Molnára s mladším britským kolegou též osobní konzervatismus.
Protestantskou teologickou fakultu ve francouzském Štrasburku mi v roce
1979 charakterizoval jako „trochu konzervativní“ a vzápětí dodal: „Proto je

Študáci a kantoři dříve a dnes
(Pocta prof. Amedeu molnárovi a dalším dvěma myslitelům)
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Apoštol Pavel se setkával ve sborech
rané církve s rozmanitými i rozto-
divnými názory. Musel čelit mnoha
nepochopením či překroucením
svého učení. Scestnou logikou se
totiž dospělo až i k závěru: Není
nakonec nejlepší, když se nebudeme
bránit hříchu, když mu dáme vol-
nou dráhu a průběh – a to prá-
vě proto, aby mohla více vyniknout
moc, sláva a velikost milosti?
Pavel vidí věci docela jinak. Jeho sta-
novisko je naprosto zřetelné. „Máme
dále žít v hříchu, aby se rozhojnila
milost? Naprosto ne!“ (Ř 6,1).
Známý německý reformátor Martin
Luther měl nejenom stoupence a
příznivce, ale i zaryté odpůrce. Jed-
ním z nich byl i jistý vévoda. Roku
1537 mu umírá syn. Vévoda ho od-
kazuje na dílo, na zásluhy Kristovy.
Jen ty přece platí. Jen ty mají tu pra-
vou hodnotu. Ne to, co vykoná a
čím se může pochlubit prostý člo-
věk nebo třeba i světec. Manželka
umírajícího se ptá v této souvislosti
svého tchána: „Proč nedovolíš, aby
se veřejně zvěstovalo to, co teď
říkáš u lože umírajícího? Vévodova
odpověď je zajímavá, jakož i nad-
míru poučná. Dává jistě podnět 
k přemýšlení. Ukazuje, jak lze také
uvažovat. Nuže, dejme znovu slo-
vo vévodovi: To, co teď říkám syno-
vi, to je útěcha pro umírající. Kdyby
všichni lidé věděli, že k věčné
záchraně vede jedině Kristus Ježíš a
jeho milost, stali by se z nich bez-
božní ničemové, kteří si nehledí své
práce...
„Byli jsme křtem spolu s Kristem
pohřbeni ve smrt, abychom vstou-
pili na cestu nového života“ (Ř 6,4).
Taková výpověď ovšem ukazuje 
k novému životu a novým možnos-
tem. Svátost křtu není žádná magie.
Je však – jak apoštol dosvědčuje –
základem eticky jakostního života.
Křest má zcela konkrétní důsledky
pro život. Nepřivádí ještě auto-

maticky do nebe, ale zmocňuje 
k úspěšnému, či přesněji: k naděje-
plnému životnímu běhu a zápasu.
Je posilou a povzbuzením ve zkouš-
kách a protivenstvích. Je záchyt-
ným bodem, k němuž se lze vždy
znovu vracet a na něm i orientovat.
Jistě – kdo vyznává snadno a lacině
i samozřejmě převahu milosti, pře-
stává obvykle předčasně bojovat 
s hříchem, se zápornými tendence-
mi, vlivy a nabídkami. Možná, že si
i upřímně naivně myslí, že je už teď,
v tomto věku, přesazen do jakéhosi
dokonalého andělského stavu. Dů-
věřuje přece v milost – a to jistě
zahladí chybné kroky, mylná řeše-
ní, neetičnost postojů.
Člověk si nejednou myslí, že hřích
překoná usilovným hloubáním o
sobě. Tím, že bude na sobě tvrdě
pracovat a sám usilovat o své zlep-
šení. Tím, že už nebude dělat nic
zbrkle a nerozvážně. Jistě – to, co
právě říkáme, není hodno zavržení.
Kdo by také chtěl něco takového
tvrdit? Kdo by chtěl hned černě ora-
zítkovávat tyto lidské, dobře i
upřímně míněné snahy?
A přece je tu stále jeden zásadní
problém. Když mluvíme o hříchu a
užíváme i dnes tento opomíjený
pojem, tak si musíme ujasnit: Zde
jde o naši situaci před Bohem. Hřích
je v zásadě neposlušnost. Ano –
vzpoura, odpor proti Bohu. V tom-
to pohledu a pojetí není pak hří-
chem jenom nějaké selhání a provi-
nění. Hřích je záporná moc, která
nás chce ovládat a určovat. Nebo
řečeno ještě tvrději a jasněji: Chce
nás přímo zotročovat. Co to zname-
ná? To, že se hříchu nezbavím sám.
Nestačí, když si dám nějaký dobrý
a chvályhodný úmysl, že se už urči-
tě od zítřka změním a polepším.
Tak snadné to právě není.
Bůh s námi dodnes jedná. Přichází
za námi v Kristu Ježíši. Prostřed-
nictvím tohoto jeho milostiplného

příklonu je právě křest. „Všichni,
kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše,
byli jsme pokřtěni v jeho smrt“. Jis-
tě – tuto skutečnost není možné
nijak empiricky zjistit, doložit a
viditelně zaregistrovat. Jenže – ne-
vidí a neznají mne pouze lidé. Ne-
znám se také pouze já sám. Vidí a
pozoruje mne i Bůh. A to je ze
všeho nejdůležitější. Mezi mnou či
mezi námi a Bohem dochází k něče-
mu velmi závažnému. Cosi se tu
odehrává a odvíjí. Jistě – to nenapí-
še a neuvede žádný životopisec.
Sem nesahají ani možnosti psycho-
logie či jiných vědních a rádoby
učených disciplín.
Pavel píše: „byli jsme pohřbeni“.
Končí tedy snad vše na hřbitově a 
u hrobu? „Byli jsme křtem spolu 
s ním pohřbeni ve smrt, abychom –
jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce... i my byli
vzkříšeni“. Jenže – apoštol říká prá-
vě něco jiného a velice důležitého.
„Abychom vstoupili na cestu nové-
ho života“. Co to vlastně znamená?
Ze křtu plyne určité ovoce. Křes-
ťanskou existenci vyznačuje právě
novost. A ta se projeví utvářením
života. A to celostním a celoživot-
ním, nikoliv jen chvilkovým.
Novota života je či může být třeba 
i v tom, že hledíme jinak na všední
den a jeho úkoly a povinnosti.
Nicméně – jde ještě o víc. Kdo žije
ze zaslíbené budoucnosti, je hlu-
binně proměňován už teď. Promě-
ňován – a to k jinakosti života. Ne-
používá tvrdé lokty. Nebojí se, že
mu v životě něco důležitého uteče.
Přijímá, že se v současné bezohled-
né a dravé konzumní společnosti
patrně neprobojuje nikam na špici.
Je vděčný za každý nový den živo-
ta. Vyznává, že i nejistá budoucnost
je v Boží ruce. V rukou toho, který
říká mně i tobě: Neboj se. Jsem s te-
bou. Neopustím tě.

Jaroslav Nečas

etické důsledky křtu
Domníval jsem se, že na „bibličnost“ br. Gricyka zareaguje nějaký teo-
logicky fundovaný pisatel. Jsem dnes již jen formální člen téže církve
Bratrské jednoty baptistů, který fungoval aktivně ve sboru v Chebu
zhruba od r. 1981 do roku 2013, dokud mě právě tzv. bibličtí zástupci
sboru a církve od práce neodstavili z toho důvodu, že mi byl právě 
v Kostnických jiskrách uveřejněn kritický článek proti tomu, že církev
BJB demonstrativně jako jediná v ČR odmítla tzv. restituční náhrady 
a již tehdy měla tendence považovat se za jedinou tzv. biblickou církev.
Od té doby v této záležitosti náležitě pokročila a za americké peníze
vybudovala tzv. Biblický institut v Kroměříži, kde se v duchu McArthu-
rismu vzdělávají noví služebníci církve. 
Tento trend v církvi BJB převážil a dochází k faktickému dělení na tzv.
biblické křesťany a nebiblické, kteří jsou z církve vylučováni jako jed-
notlivci, a dokonce i jako celé sbory (sbor na Pankráci). Tzv. biblické
sbory zase vystupují z dosud nebiblické BJB. Ta se ovšem většinově
rychle přibližuje standardu tzv. biblických členů. Br. Grycik působí jako
kazatel BJB v Kladně a zároveň jako člen výkonného výboru BJB. O tom,
jaké jsou snahy tohoto současného vedení BJB, svědčí jeho tzv. pole-
mický biblický článek, který navenek vypadá nevinně a fundovaně.
Jaké je však pozadí těchto snah?
Ještě jednou avizuji, že nejsem vysokoškolsky vzdělaný teolog, absol-
voval jsem v mládí jen seminář dálkového teologického vzdělávání pod
vedením ještě br. ThDr. Švece a ThDr. Titěry. Mám bratra Daniele, který
působí jako kazatel v CB… Domnívám se, že následování Krista = křes-
ťanství je nadřazeno jakémukoliv „ismu“, včetně baptismu a nikdy ne-
může být dokonalé a vždy bude poznamenáno naším člověčenstvím.
Zmíněný článek br. Grycika mě obrazně nadzvednul ze židle. Nevím,
jaké má br. Grycik vzdělání, ale to zřejmě v současné BJB nehraje váž-
nou roli. Do popředí v BJB se derou lidé, kteří mají svoji vizi čisté, pra-
vověrné a hlavně biblické církve, která si může dovolit po vzoru
McArthura zkritizovat a odsoudit všechny jiné církve, ve kterých se
Písmo nevykládá v jejich stylu. „My přece vlastníme mysl Kristovu,
jsme tedy někdo víc, než obyčejní lidé, jsme Boží děti, plní Ducha…“ 
A vy, kdo si nás dovolujete kritizovat, jednáte pod vlivem Belzebula!
Nečetli jsme to náhodou někde v Bibli? To ovšem nemá daleko k sek-
tářství, nehledě k tomu, že to není nejen biblické, ale ani křesťanské.
Kristus výslovně zakázal služebníkům vytrhávat plevel z pole světa,
jehož součástí je i církev. Kristus výslovně řekl Nikodémovi, který se
považoval za elitu vykladačů Písma v Izraeli a za toho, kdo podle
správných farizejských výkladů také žije, že se musí znovu narodit. Ne-
řekl to svým učedníkům, neřekl to zástupům, neřekl to pohanům, ale
právě biblickému farizeovi, který správně tušil, že Kristus není jen uči-
tel v Izraeli. Domnívám se, že dokud se současná elita zákonické a fun-
damentalistické a proamerické baptistické církve znovu nenarodí, což
podle mne znamená změnu smýšlení, pak na svou tzv. bibličnost také
dojede a může si na sebe vztáhnout Ježíšovy výroky proti farizeům.
Amen.

Ing. Jan Kvasnička

k diskusi

Víte, jak se u nás doma pozná únor? Ze všeho nejvíc se těšíme na nové jaro. Víte, jak se u nás doma
pozná konec zimy?Vysíláme svůj zrak nebo jeho zbytky do okolí a pátráme, jestli tu někde není
Masopust.
Žil byl kdysi na světě radostný a bláznivý Masopust. Nevíme, kde se vzal, komu a kdy se narodil.
Ale víme, proč se slavil tak bujaře a rozverně. Lid si tehdy chtěl uprostřed zimy užít trochu toho vese-
lí před čtyřicetidenním bezmasým půstem, který v těch dávných rozumnějších dobách předcházel
Velikonoce.
Tehdejší obyvatel zorganizoval velikánskou srandu třeba pro celou vesnici nebo městskou část či
obec. Vystrojil sebe i svou rodinu do roztodivných kostýmů, v ulicích a na návsích tancovaly maš-
kary, příšery a podivuhodná zvířata. Lid takto dával najevo, že se lecjakého strašidla nebo čerta neza-
lekne a že tyto podivné existence nezabrání humoru, aby převálcoval chmurné zimní období štědré
na sníh ale i bláto a plískanice. Hrála hudba, tancovalo se a zpívalo navzdory nepohodě a krátkým
dnům. Lid byl vesel, čilen a křepek. Bylo to silné a symbolické. Jedly se dobroty a trochu se pilo na
kuráž. Zdá se, že tehdejší příšery nebyly tak urputné. Dnes se jí a pije mnohem víc a kuráže se přes-
to málokdy dostává.
Přes snahu karnevalů a maškarních plesů se opět probouzejí k životu i Masopustní neděle. Jak to ale
k naší škodě bývá, tradice a nové zvyklosti se sobě málo podobají, ačkoliv mohou mít stejné jméno.
Mnohé dávné a zpravidla příjemné zvyky dostaly v letech kulturního půstu pořádně na frak.
Neztrácejme však naději. Možná, že letos k nám Masopust hýřící upřímnou radostí ze života i s tím
předjarním těšením přeci jen přijde. Alespoň já si to myslím. Už jsem jich pár potkala a některé byly
docela milé.
Oné neděle bylo v nejmenovaném městečku tolik sněhu, že se vůbec nedalo chodit s holí. Tedy s tou
bílou kamarádkou, která se v tom nadělení vůbec neuměla chovat. Šla jsem přes náměstí mžourajíc
svou zrakovou výsečí ve sluníčku a libovala si, že je tady pěší zóna a tak mě nic neohrozí. Nic?
Z postranní ulice se zčistajasna vyhrnul nějaký dav provázený bláznivou muzikou. Pohyboval se
rychle a skotačivě, zdálo se, že tvoří jakéhosi obrovitánského a hlučného hada. Když se to přiblížilo ke
mně, kdosi mě chytil za ruku a zahulákal – Nebojte se, držte se. Držela jsem se a bála. Rukavice, která
mě vedla, byla polepená suchými zipy a celá ta postava v jakémsi pytli byla vybavená prádelními
kolíčky, přísavkami, suchými zipy, kleštičkami. To všechno vlálo a já, popadajíc dech se ptala. „Jak se
jmenujete?“ „Jsem Čtvrtodenní zimnice!“, odvětilo to.
Odskotačili jsme někam do prostoru, a když jsem se mohla zastavit, popadnout dech a najít ztrace-
nou orientaci, byla jsem na druhé straně náměstí. Chorovod se rozpadl a já stála dosud přilepená ke
svému „průvodci“ a z hlavy mi zvolna odtékal adrenalin. Když jsem se vydýchala, rozloučil se se
mnou slovy: „Dobrý, ne?“
„Dobrý“, vydechla jsem, a koutkem svého zorného pole zastihla bílý nápis na širokých černých

zádech. Stálo tam „BERNÍ ÚŘAD“. Smála jsem se tak vydatně, že se vrátil a řekl: „Přijďte dnes
večer k nám do divadla. Taky bude legrace!“
Z čeho se ale tak radovali dřívější obyvatelé Čech a Moravy, když měli před sebou dlouhou dobu odří-
kání, kdy se – snad kvůli sebekázni, snad kvůli náboženskému přesvědčení – více než měsíc nedotkli
masa? Co je to za život, nepochutnat si na ovárku, ba ani na špekáčku?
Bývalo – a mohlo by být i dnes – v tom zdánlivém sebezapření veliké moudro. Rozjařené masopust-
ní reje byly dozajista vyvolány přesvědčením, že po půstu nastane čas, kdy se v přírodě a možná i v
člověku samém, budou dít nové věci. Naši předkové se prostě uměli těšit. Těšili se z jara, z Velikonoc,
z nové úrody, z nového dítěte, z nových střevíců, z nového koně. Umíme to my, kteří máme kolem
sebe stále něco nového?
Půst po bujaré veselici připravil fyzickou i duševní stránku člověka na očekávání nových věcí. Nemusely
být vždy dobré a příjemné. Ale lidé žili tak, že byli odolní a nevěnovali tolik svého času sebe rozmazlo-
vání. Nebylo to jen tou stravou. Byli vychováni do radosti i nepohody, do smíchu i zármutku. Sycení a
napájení, ani nákupy a rekreace nebyly cílem života, ale byly to pouze prostředky k žití, nikoliv nástroje
přežívání. Možná se o tehdejších Masopustech jedlo více kyselého zelí než kaviáru, možná i tehdy byla
lecjaká starost a méně důvodů k juchání. Bylo tady však to těšení na nové věci.
Ráda si občas koupím něco nového, někdy třeba cédéčko, někdy nějaký ten hadřík. Masopust by mohl
nastartovat velmi životodárné období, na jehož konci shledám zázračnou proměnu konfekční velikos-
ti „XL“ na „L“. Prostě z kostýmu Velké Medvědice do image Superstar. A rozpohybování o Maso-
pustní neděli třeba vyvolá neutuchající touhu po denním pohybu, jehož ovocem bývá nějaký ten sva-
lík místo ozdobných tukových prstenců. Pak by opravdu bylo důvodné pořídit si něco nového, co by
nám hodně slušelo 
Pokud se nezaměříme na tělesnou stránku vlastní revitalizace, můžeme si třeba zasadit novou květi-
nu nebo si pořídit nového přítele. Nebo obnovit schůzky se starou spolužačkou, kterou jsme mívali
rádi. Můžeme si také, jestliže se na to cítíme, pořídit nové dítě.  Když ne vlastní, tak třeba adopto-
vané na dálku. Vždy je něco nového, co v nás obnoví novou chuť do života. A nemusí to být jen nové
slevy starého zboží.
V době, kdy se rodí tento nový článek, se pár set tisíc lidí snaží dát nový život svému domovu.
Obnovit zničený kus země pro možnosti obživy obyvatelstva i pro odpočinek bohatých lidí z cizích
zemí. Tyto snahy ve mně budí naději, že ráj na zemi lze obnovit, když máme před sebou nový výhled
do vlastní budoucnosti. Nebo do budoucnosti svého Ostrova. Kéž by na každém z našich i těch vzdá-
lených ostrovů bylo dost místa pro kvetoucí stromy, hudbu, radost a smích. A kéž by se nenašel ani
sebemenší prostor pro zneužívání, otroctví, násilí a špínu všeho druhu.
To přeje všem obyvatelům této planety, včetně čtenářů Jablkového kšaftu.

Delicie Nerková

o masopustu a nových věcech

reAkce nA reAkci „ ženA Ať ve shromáždění mlčí.“



Od dob Darwinových, ale často 
s větším důrazem, než na to kladl
on sám, prohlašují mnozí evolucio-
nisté za hlavní motor vývoje boj o
existenci. V tom zápase vítězí ti sil-
nější, agresivnější, a tak to bude
pokračovat i v jejich potomstvu.
Příroda prý nezná slitování, fandí
vždy těm mocnějším a odolnějším.
Angličan Richard Dawkins prohla-
šuje, že se vždy nakonec prosadí
„sobecký gen“. Tito vědci a spiso-
vatelé jaksi přehlížejí, že v přírodě
existuje také spolupráce, vzájemná
pomoc, které se říká SYMBIÓZA,
spolužití. A to nejen někde na okra-
ji. Kdyby se nás někdo zeptal, kteří
jsou nejúspěšnější živočichové na
Zemi, jejichž role v přírodě převlá-
dá, asi bychom jmenovali některé
šelmy skvěle vybavené k pronásle-
dování a zabíjení kořisti. Nebo ži-
vočišné obry, jako jsou velryby
nebo sloni. Překvapivě se však od-
haduje, že největší biomasu, hmotu
těl na zeměkouli tvoří – mravenci.
Drobní zástupci hmyzu, kteří však
žijí v mnohatisícových společen-
stvích, kde každý zná a plní svůj
dílčí úkol. Jen se zadívejte na jejich
„silnici“, kde proudí řady dělníků 
v obou směrech a pokoušejí se při-
nést – nebo ukrást – něco užitečné-
ho pro jejich mraveniště. I když se
zdá nemožné, že by jejich objem
vcelku přesahoval ostatní tvory, je
známo, že družice, které zkoumají
složení atmosféry, zaznamenávají
při přeletu Jižní Ameriky kyselinu
mravenčí. Podobné spolupracující
„státy“ známe i u jiných zástupců
hmyzu – včel, termitů – ale třeba i
savců. Už jste se obdivovali v ně-
kterých zoologických zahradách
strážní službě roztomilých surikat,
které stojí v pozoru jak svíčky a roz-
hlížejí se pátravě kolem?
SyMBIÓZA je definována jako
soužití, vztah mezi dvěma i více
organismy, zpravidla stejně pro-
spěšný pro všecky zúčastněné. Mů-
že být PERMANENTNÍ – organis-
my nemohou žít jeden bez druhé-
ho, např. mořští koráli a jejich sym-
biotické mikroskopické řasy. Tam
jedni obstarávají rozvětvené stano-
viště i ochranu, druzí tvorbu orga-
nických látek a uvolňování kyslíku.
Ale symbióza může být i FAKUL-
TATIVNÍ, příležitostná, kde part-
neři mohou bez sebe přežít, ale sou-
žití je pro obojí výhodné. Třeba
různí čističi od parazitů – malé
ryby čistí žraloky, drobní čtvernož-
ci mangusty mohutného divokého
vepře, různí ptáci obrovité tlusto-
kožce.
Symbióza ovšem není jenom mezi
živočichy, kde si ji spíše dovedeme
představit. Je významná i v říši
rostlin. Zkušený houbař nebude
hledat křemenáče pod dubem, kde
spíš najde hřiba, ale pod břízou.
Podhoubí těchto druhů žije pod
zemí ve spolupráci s kořeny růz-
ných stromů, kde doplňuje činnost
nejjemnějších kořínků a uvolňuje 
z půdy anorganické živiny, hlavně
dusík a fosfor. Oplátkou za to zís-
kávají houby organické látky vy-
tvořené fotosyntézou. Zemědělci
zase využívají spolupráce kořeno-
vých hlízek jetele s bakteriemi,
které vážou vzdušný dusík a mění
ho v rozpustné živiny. Význam-
ným výsledkem symbiózy je vytvo-
ření zcela odlišné skupiny organis-
mů, lišejníků. Znáte dobře ty šedi-
vé, žluté, vzácněji jinak barevné
skvrny, lupínky a keříky na ska-

lách, na kůře stromů nebo přímo na
zemi. Houbová vlákna v nich ucho-
vávají symbiotické sinice nebo
buněčné řasy. Sinice a řasy tvoří
novou hmotu fotosyntézou, houby
pak mistrně váží vlhkost. Proto li-
šejníky kolonizují ta nejméně příz-
nivá místa pro růst rostlin, až třeba
po beton či asfalt. Pokud se někdy
podivujete, kdo to natřel nějakou
skálu či balvan jasně žlutou barvou,
vězte, že to jsou počáteční stadia
lišejníků.
Ale pro nás je přece jen více atrak-
tivní symbióza rozdílných živoči-
chů, hlavně mořských. Rybka hla-
váč žije společně v doupátku, které
vyhloubil malý korýš kreveta.
Ráček domov stále opravuje, hlaváč
na rozdíl od krevety dobře vidí a
signalizuje nebezpečí. Krab pous-
tevníček, který žije v prázdné ulitě
plže, ale pohybuje se s ní, si občas

na ni umístí mořskou sasanku
(živočich!) – je pro něho obranou
před predátory, pro sasanku je zase
výhodný pohyb při shánění její
potravy. Krab poskytuje část své
kořisti sasance a když se musí stě-
hovat do větší ulity, sasanku si na
ni přesadí. Podobně spolu žije pru-
hovaná rybka klaun a sasanka –

rybka kromě úklidu obstarává
pohyb vody a tedy podporuje
sasančino dýchání. Za to má ochra-
nu i zbytky sasančiných úlovků.
Zvláštní kapitolou jsou čističi od
příživníků. Mořské ryby štítovci se
přichytávají na rejnocích, žralocích
a želvách – občas prý i na lidském
potápěči. Odstraňují z velkých
organismů parazity a nečistoty, za
to mají ochranu a zbytky kořisti –
od potápěče asi nic. Korýš „čistič“
má svoji dílnu na útesu a ryby stojí
frontu, aby se daly zušlechtit. Velké
prý při tom často předbíhají malé
čekatele. 
Přátelská spolupráce je jistě sympa-
tičtější než boj na život a na smrt. A
zdá se, že symbióza vytváří značný
podíl života na Zemi. A teď si po-
rovnejme ničivé války mezi lidmi,
neustálé zbrojení a vzájemné ohro-

žování a zabíjení. Jistě najdeme i
hodně spolupráce a často i nezištné
pomoci. Jenom v tom je naděje na
přežití lidstva, než přijde závěrečná
kapitola. Apoštol Pavel o tom na-
psal pěkně ve svém dopisu křesťa-
nům do Říma (15,2): Každý z nás ať
vychází vstříc bližnímu, aby to bylo 
k dobru společného růstu. A ještě dů-
razněji v epištole Galatským (6,2):
Berte na sebe břemena jedni druhých,
tak naplníte zákon Kristův. První
křesťanský sbor v Jeruzalémě dotá-
hl myšlenku soužití opravdu da-
leko, a to dávno před socialisty a
komunisty: Všichni, kteří uvěřili,
byli pospolu a měli všechno společné
(Skutky 2, 44).
Jak jsme na tom my, kteří žijeme v
epoše hospodářské soutěže, přeza-
městnanosti, příležitostí zbohat-
nout a pohodlně se zabydlet? Ne-
mizí nám při tom ideály pečující
rodiny a živé církve ve shonu všed-
ních dní? Jak se to projeví u našich
dětí a dalších generací? Není víc
vzájemná spolupráce a pomoc, než
darwinovský „struggle for life“ (boj
o život)? V přírodě je leckde zvole-
na ta laskavější stránka existence.

Pavel Javornický

setkání křesťAnů ProBěhne
ve Štýrském hrAdci
Velký sjezd několika tisíc účastníků
z Německa, Polska, Česka, Sloven-
ska, Maďarska, Rakouska a případ-
ně dalších zemí proběhne od 3. do 
5. července 2020 v rakouském Štýr-
ském Hradci. Zvány jsou všechny
generace, speciální program připra-
vuje mládež a programová nabídka
pamatuje také na dětské účastníky.
V rámci setkání probíhají biblic-
ké práce, diskusní pořady, work-
shopy, koncerty, výstavy, divadelní
představení, sportovní turnaje, pro-
hlídky města a další pořady. 
Vrcholem setkání jsou společné
bohoslužby, na kterých se podílejí
účastníci ze všech zemí a jejichž
záměrem je společná oslava Boha a
jeho díla na naší Zemi.
Cílem setkání je, aby se křesťané
různých církví vzájemně povzbudi-
li ve víře a vede i k prohlubování
vztahů našich zemí ve vědomí křes-
ťanské vzájemnosti. 
Setkání chce nejen podpořit du-
chovní spolupráci, ale také zodpo-
vědnost církví a jednotlivých křes-
ťanů za věci veřejné.

(red)

symbióza – životní spolupráce

ThDr. Jiřina Kubíková patří k prv-
ní generaci lidí, kteří se už narodili 
v Církvi československé husitské.
Lidé z rodin, které se pro novou
církev nadchly a obětovaly nemalé
prostředky, aby se složily na stav-
by sborů, modliteben, dětských do-
movů, sociálních zařízení... (v prv-
ních letech po vzniku církve bylo
vybudováno cca 200 budov), byli
zvyklí dávat církev na první místo.
Sestra Jiřina Kubíková se tedy velice
brzy rozhodla v této církvi sloužit.
Studovala na Husově českosloven-
ské bohosloveckou fakultě. Kněžské
svěcení přijala 30. srpna 1953 a vy-
konávala duchovenskou službu v ná-
boženských obcích v Aši, v Karlo-

vých Varech, v Praze – Michli, Holešovicích, Vyšehradě, Starém Městě,
Libni a Malé Straně. Hned v prvních letech služby se projevil její vztah 
k dětem a k jejich výchově v duchovní péči. Z mnoha jejích “žáků” jsou
dnes duchovní, které dokázala nadchnout pro toto povolání, protože se jí
Bůh nestal jen předmětem studia ale dokázala k němu najít živý vztah a
zprostředkovat ho a zpřítomnit i ostatním lidem.  
V letech 1976-77 působila v ústředí Církve československé husitské jako
přednostka naukového odboru úřadu patriarchy. V letech 1978-90 se
věnovala pedagogické činnosti na Husově československé bohoslovec-
ké fakultě v Praze, na katedře praktické teologie (docenturu získala 
v roce 1980, profesorkou byla jmenována v roce 1982).
I po odchodu do důchodu se věnovala publikační činnosti. Často při-
spívala do církevního týdeníku Český zápas, napsala řadu knih. Jen
jedna věc ji velice trápila. Jak sama uvedla: „Přibližně polovinu ducho-
venského sboru Církve československé husitské tvoří ženy – ale když
církev vydá o svém životě oficiální zprávu (viz sborník 90 let Církve
československé husitské, Praha 2010), po jeho přečtení by nikdo neřekl,
že tu ženy duchovní vůbec existují a že tu dokonce pracují. Nic se ve
sborníku o jejich díle nedozvíme.” K jejím posledním dílům patří bro-
žurka „Ženy ve službě Kristu v Církvi československé husitské” vydaná
v roce 2017 k 70. výročí svěcení žen, kde bylo jejím přáním práci žen 
v církvi zviditelnit. 
Z díla:
Události víry, 1967; Doma nad Písmem, 1976; Evangelizace v prvotní
církvi, 1982; Uzdravení, 1985 (2. vyd. 1987); Rozhovory s Ježíšem, 1986;
Dveře království, 1988; Kažte evangelium, 1992; Pastorace v mimořád-
ných případech, 1992; První evangelisté a metody jejich působení, 1994;
Křesťanský domov,1994; Kázání ve starověku a středověku, 1997 (2.
vyd. 2002); Kázání od času předreformačního k velkému probuzení,
1998; Křesťanská misie v 16. - 18. století, 2001; Co nám řekl a napsal
mistr Jan Hus, 2002; Živá je řeč Boží, 2007; Biblické obrázky pro děti
(omalovánky) ve spolupráci s Helenou Hanačíkovou, 2009; Příroda 
v Bibli, 2013.
Církev se se sestrou profesorkou rozloučila a za její život a službu podě-
kovala 18. února v Husově sboru v Praze 7 – Holešovicích.

Helena Bastlová

Představitelka prosté biblické víry
JiřinA kuBíková
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V sobotu 8. února zemřel český
filosof Erazim Kohák. Bylo mu 86
let. Informaci serveru iROZ-
HLAS.cz potvrdil David Balcar,
farář sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze u Klimenta, je-
hož byl Erazim Kohák aktivním
členem. 
Erazim Kohák se ve své práci zabý-
val zejména ekologickými tématy a
byl aktivním členem řady environ-
mentálních organizací. Pocházel 
z rodiny nekomunistických druho-
válečných odbojářů, po únoru 1948
s rodiči emigroval do Spojených
států.
Před návratem ze Spojených států
žil dlouhodobě v malém domku

uprostřed lesů ve státě New Hampshire. Ochranu životního prostředí
považoval za jedno z nejdůležitějších témat. V Americe jeden čas půso-
bil i jako pastor.
Erazim Kohák vyučoval na univerzitách v Česku i zahraničí a získal
řadu ocenění. V roce 2013 prezident Miloš Zeman Kohákovi propůjčil
Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demo-
kracie, humanity a lidská práva.

www.christnet.eu, foto: Wikipedie

environmentální filosof 
erAzim kohák

(21. května 1933 – 8. února 2020)


